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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل

 :مقدمة~ 

إنتشرت على صفحات اإلنترنت أبحاث ومقاالت ودعوات إلى المناظرة حول صحة 
 ,إلى عصرنا الحالي (صلى اهلل عليو وسلم)نقل القرآن الكريم منذ عصر الرسول 

 ,رداً على قولنا بتحريف الكتاب المقدس ,وكثرت اإلدعاءات بتحريف القرآن الكريم
ولعل الفرق واضح بين اإلثنين فمحال تشبيو القرآن الكريم بالكتاب المقدس وأنا في 

بل  ,لن أتعرض إلثبات تحريف الكتاب المقدس؛ ألن ىذا ليس مجالو  ,ىذا الكتاب
ليتسنى للقارئ الوقوف  ,سأقدم بإذن اهلل شرحاً ُمبسطاً للمسائل الُمشِكلة لدى البعض

. والرد على الُمخالفين بمنهج واضح ال ِمراء فيو, على المعاني الصحيحة

. 

, وأسأل اهلل العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ىذا الكتاب سبيالً لتثبيت النفوس
وبابا مفتوحاً للنظر بعين الحقيقة لتاريخ ىذا , ومرجعاً للرد على بعض المقاالت الهّدامة

. الكتاب الذي وعد اهلل بحفظو دون سائر الكتب

 .

 :شكر خاص

 مدير منتديات كلمة سواء الدعوية أسد الدين: لألخ الفاضل

 مديرة منتديات كلمة سواء الدعوية مسلمة/د:  لألخت الفاضلة

. على ظهور ىذا الكتاب بهذا الشكل جزاىما اهلل خير الجزاء
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 :الهدف من الكتاب

 .

, وليس الهدف من ىذا الكتاب رد الشبهات الموجود على الساحة حول القرآن الكريم
ولكن الهدف ىو إعطاء فكرة , وإن رددت على بعضها أثناء تناولي بعض المباحث

فقد يجد المسلم صعوبة ,شاملة عامة ُمبسطة تكون مرجعية للباحث في علوم القرآن
في تصفح كل كتب علوم القرآن ليخرج بخلفية جيدة تُعينو على الحوار والمناظرة ورد 

فالكتاب يُعرض الفكرة , وىا أنا ذا أقدم لو ىذه الفرصة على طبق من ذىب, الشبهات
تكون عنده خلفية صحيحة , فعندما يبدأ في قراءة ُكتب علوم القرآن, بطريقة ُمبسطة

والجميل في ىذا الكتاب أنو غني باألدلة , فال يتشتت وال يَِمل,  مّوجزة عما تحتويو
. التي تُعينو في الرد والمناظرة

 .
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نزول القـرآن الكـريم : الباب األول

 (صلى اهلل عليو وسلم) كيفية نزول القرآن الكـريم على الرسول: الفصل األول

 .

في شهر رمضان لقولو  (صلى اهلل عليو وسلم)نـزل القرآن الكريم على رسول اهلل 
 {.. ُىًدى لِلنَّلاِس َوبـَيـ َناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرقَانِ َشْهُر َرَمَضاَن الَّلِذي أُْنِزَل ِفيِو اْلُقْرآنُ }تعالى

َزْلَناُه ِفي } ونزل في ليلة ُمباركة  ,[185:البقرة] َلٍة ُمَبارََكةٍ ِإنَّلا أَنـْ وىذه   [3:الدخان] {لَيـْ
َلُة اْلَقْدرِ } وىي [4:الدخان] {ِفيَها يـُْفَرُق ُكلُّل َأْمٍر َحِكيمٍ } الليلة ٌر ِمْن أَْلِف َشْهرٍ لَيـْ  { َخيـْ

. وعلى ىذا فقد نزل القرآن الكريم في ليلة القدر من شهر رمضان ,[3:القدر]

 .

؛ من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيانزل :  القرآنأي {ِإنَّلا أَنَزْلَناهُ }:أوضح التفاسير
َلِة اْلَقْدرِ }وكان ذلك   (1). وقضائهاليلة تقدير األمورأي في  {ِفي لَيـْ

 .

وقد جاءه ,في غار حراء (صلى اهلل عليو وسلم)ونزل القرآن الكريم على رسول اهلل 
. وقرأ عليو أوائل سورة العلق (عليو السالم)جبريل

ثـََنا َيْحَيى ْبُن بَُكْيٍر قَالَ  ثـََنا اللَّلْيُث َعْن ُعَقْيٍل َعْن اْبِن ِشَهاٍب َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّلبـَْيِر : َحدَّل َحدَّل
َأوَّلُل َما بُِدَئ ِبِو َرُسوُل اللَّلِو صلى اهلل عليو وسلم ِمْن :َعْن َعاِئَشَة أُم  اْلُمْ ِمِنين أَنَّـلَها قَاَلتْ 

 .اْلَوْحِي الرُّلْؤيَا الصَّلاِلَحُة ِفي النـَّلْوِم  َفَكاَن الَ يـََرى رُْؤيَا ِإالَّل َجاَءْت ِمْثَل فـََلِق الصُّلْبحِ 

___________________________ 

 .758 ص 1أوضح التفاسير ج  (1)
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َعبُّلُد -   فـََيَتَحنَّلُث ِفيِو ِبَ اِر ِحَراءٍ ثُمَّل ُحب َب ِإلَْيِو اْلَخاَلُء  وََكاَن َيْخُلو  اللَّلَياِلَي - َوُىَو التـَّل
َذَواِت اْلَعَدِد  قـَْبَل َأْن يـَْنِزَع ِإَلى َأْىِلِو َويـَتَـَزوَّلُد ِلَذِلَك  ثُمَّل يـَْرِجُع ِإَلى َخِديَجَة فـََيتَـَزوَّلُد 

َما أَنَا : " قَالَ .اقْـَرأْ : َفَجاَءُه اْلَمَلُك فـََقالَ ِلِمْثِلَها  َحتَّلى َجاَءُه اْلَحقُّل َوُىَو ِفي َغاِر ِحَراٍء  
َما : "قـُْلتُ .اقْـَرأْ : فََأَخَذِني فـََ طَّلِني َحتَّلى بـََلَ  ِمن ي اْلَجْهَد  ثُمَّل َأْرَسَلِني فـََقالَ : قَالَ .ِبَقاِرٍئ 

: فـَُقْلتُ .اقْـَرأْ : فََأَخَذِني فـََ طَّلِني الثَّلانَِيَة َحتَّلى بـََلَ  ِمن ي اْلَجْهَد  ثُمَّل َأْرَسَلِني فـََقالَ ".أَنَا ِبَقاِرئٍ 
اقْـَرْأ بِاْسِم رَب َك الَّلِذي َخَلَق  }:   ثُمَّل َأْرَسَلِني فـََقالَ فََأَخَذِني فـََ طَّلِني الثَّلالَِثةَ .َما أَنَا ِبَقاِرئٍ 

 (1) ...{َخَلَق اإِلْنَساَن ِمْن َعَلٍق  اقْـَرْأ َورَبُّلَك اأَلْكَرمُ 

 .

بهذه القوة حتى بل  بو  (عليو السالم)جبريل  (َضّمو)لماذا غطو .. ولعل السائل يسأل 
ِعَظم األمر الذي ىو  (صلى اهلل عليو وسلم)الجهد؟ واإلجابة على ىذا ليعلم الرسول 

وأن ىذا األمر لمن األىمية ما , وأن عليو أن يتحمل مشاقو منذ البداية, ُمقبل عليو
. بذل األرواح واألنفس- في سبيلو - يجب 

 .

 (صلى اهلل عليو وسلم)وىناك ثالثة آراء حول كيفية نزول القرآن على الرسول 
 :نستعرضها في نقاط

نزل بعد ذلك منجما في  ثم سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدةأنو نزل إلى  (1
 على حسب عشرين سنة أو في ثالث وعشرين أو خمس وعشرين

 .االختالف في مدة إقامتو بمكة بعد النبوة
 ____________________________

 ..كيف كان بدء الوحي/ كتاب بدء الوحي/صحيح البخاري (1)
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 وقيل في عشرين ليلة قدر من عشرين سنةأنو نزل إلى سماء الدنيا في  (2
في خمس وعشرين  وقيل ثالث وعشرين ليلة قدر من ثالث وعشرين سنة

 في كل ليلة ما يقدر اهلل سبحانو إنزالو في ليلة قدر من خمس وعشرين سنة
َصلَّلى )ذلك منجما في جميع السنة على رسول اهلل  كل السنة ثم ينزل بعد

. (اللَّلُو َعَلْيِو َوَسلَّلمَ 
 

أنو ابتدئ إنزالو في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة  (3
. من سائر األوقات

 .
أي أن القرآن الكريم نزل جملة واحدة في ليلة , األولوالرأي الراجح بين الثالثة ىو 

على  (مفرقاً )ثم تتابع نزولو ُمنجماً , القدر إلى السماء الدنيا بعد اللوح المحفوظ
. طوال سنين الدعوة اإلسالمية (صلى اهلل عليو وسلم)الرسول 

 .
 فوضع في بيت العزة من السماء الدنيافصل القرآن من الذكر : وعن ابن عباس قال

فجعل جبريل ينزل بو على النبي َصلَّلى اللَّلُو َعَلْيِو  َوَسلَّلَم وإسناده صحيح وحسان ىو 
 (1).ابن أبى األشرس وثقو النسائي وغيره

والقول األول أشهر وأصح وإليو ذىب ))قال اإلمام الزركشي بعد ذكر األقوال الثالثة 
 وي يده ما رواه الحاكم في مستدركو عن ابن عباس قال أنزل القرآن جملة األكثرون

واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة قال الحاكم 
 (2)اىـ( (صحيح على شرط الشيخين

 ______________________________

  ص 1البرىان في علوم القرآن ج  (1)
نفس المرجع السابق  (2)
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 : وىناك ثالث تنزالت للقرآن الكريم وىي~ 

َبْل ُىَو قـُْرآٌن }: ودليلو قول سبحانو. التنزل األول إلى اللوح المحفوظ (1
 .جملة ال مفرقاوكان  {ِفي َلْوٍح َمْحُفوظٍ َمِجيٌد 

 

 والدليل عليو قولو التنزل الثاني للقرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا (2
َلٍة ُمَبارََكةٍ }: سبحانو في سورة الدخان َزْلَناُه ِفي لَيـْ وفي سورة القدر . {ِإنَّلا أَنـْ

َلِة اْلَقْدرِ } َزْلَناُه ِفي لَيـْ  . {ِإنَّلا أَنـْ
 

التنزل الثالث للقرآن ىذا ىو واسطة عقد التنزالت ألنو المرحلة األخيرة  (3
كان ىذا التي منها شع النور على العالم ووصلت ىداية اهلل إلى الخلق و

النزول بوساطة أمين الوحي جبريل يهبط بو على قلب النبي صلى اهلل عليو 
 (1).وسلم

 

 

 

 

 

 ____________________
 
 47 إلى 43 ص 1مناىل العرفان في علوم القرآن ج  (1)
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فـوائد نزول القرآن مجمعاً و ُمنجماً :الفصل الثاني 

 .
كما قلنا في الفصل السابق أن القرآن الكريم نزل مجمعاً في اللوح المحفوظ ومن ثم 

وبعد ذلك بدأ في نزولو , ُمجمعاً إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان
طيلة فترة الدعوة اإلسالمية حتى فاضت  (صلى اهلل عليو وسلم)المُنجم على الرسول

. روحو الشريفة إلى خالقها

 .

.. ولنا اان أن نستعرض الحكمة من نزول القرآن ُمجمعاً وُمفرقاً 

الحكمة من نزولو ُمجمعاً  : أوالً 

فيو تفخيم  قيل جملة إلى السماءما السر في إنزالو : فإن قيل))قال اإلمام الزركشي 
أن ىذا آخر الكتب  وذلك بإعالن سكان السموات السبع ألمره وأمر من نزل عليو

 ولقد صرفناه إليهم لينزلو عليهم ولوال أن المنزلة على خاتم الرسل ألشرف األمم
 (1)اىـ ( (الحكمة اإللهية اقتضت نزولو منجما بسبب الوقائع ألىبطو إلى األرض جملة

. تفخيم أمره وأمر من نزل عليو (1
 .بيان أن ىذا ىو آخر الكتب السماوية ألشرف األمم (2

 
الحكمة من نزولو ُمنجماً : ثانياً 

 قيل أنزلت التوراة جملة ألنها نزلت على نبي يقرأ ويكتب وىو موسى)): فورك نقال اب
 ______________________________

 230 ص 1البرىان في علوم القرآن ج  (1)
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 وقيل مما لم ينزل ألجلو جملة  على نبي أميغير مكتوبألنو أنزل وأنزل القرآن مفرقا 
منو ما ىو جواب لمن يسأل عن أمور ومنو ما ىو  وأن منو الناسخ والمنسوخواحدة 

 (1)اىـ ((إنكار لما كان

 

َوقَاَل الَّلِذيَن }: قلت ىذا س ال قد تولى اهلل سبحانو جوابو فقال تعالى)): وقال الزركشي
  يعنون كما أنزل على من قبلو من الرسل {َكَفُروا َلْوال نـُز َل َعَلْيِو اْلُقْرآُن ُجْمَلًة َواِحَدةً 

أي لنقوي بو  {لِنُثَب َت ِبِو فـَُ اَدكَ }أي أنزلناه كذلك مفرقا  {َكَذِلكَ }: فأجابهم اهلل بقولو
يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب وأشد عناية بالمرسل  إذا كان قلبك فإن الوحي

 وبما معو من الرسالة الواردة  وتجديد العهد بو ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليوإليو
من ذلك الجانب العزيز فحدث لو من السرور ما تقصر عنو العبارة ولهذا كان أجود ما 

. يكون في رمضان لكثرة نزول جبريل عليو السالم

 فإنو عليو السالم كان أميا ال يقرأ وال يكتب لنحفظو {لِنُثَب َت ِبِو فـَُ اَدكَ }معنى : وقيل
 فإنو كان كاتبا قارئا فيمكنو حفظ لييسر عليو حفظو بخالف غيره من األنبياءففرق عليو 

كان في القدرة إذا نزل جملة أن يحفظو النبي َصلَّلى : الجميع إذا نزل جملة فإن قلت
 (2)اىـ ((اللَّلُو َعَلْيِو َوَسلَّلَم دفعة

 .

. (صلى اهلل عليو وسلم)لتقوية وتثبيت قلب النبي (1
 .تجديد العهد (2

 ______________________________
 231 ص 1نفس المرجع ج (1)
 231 ص 1نفس المرجع ج  (2)
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 .كان أمّياً (صلى اهلل عليو وسلم)لحفظو وتيسير حفظو؛ألن الرسول (3
 .لوجود الناسخ والمنسوخ (4
 .فيو ما ىو جواب ألسئلة وفيو إنكار لما كان (5

. 

 [9:الحجر] {َلَحاِفظُونَ ِإنَّلا َنْحُن نـَزَّلْلَنا الذ ْكَر َوِإنَّلا َلُو }: وقد تعهد اهلل بحفظ كتابو فقال
فالذي تولى حفظو ىو األحبار , ولم يترك أمره للعلماء كحال الكتاب المقدس

َزْلَنا التـَّلْورَاَة ِفيَها ُىًدى َونُوٌر َيْحُكُم ِبَها النَّلِبيُّلوَن الَّلِذيَن }: (عّزوجل)والقساوسة فيقول  ِإنَّلا أَنـْ
 وََكانُوا َعَلْيِو ِبَما اْسُتْحِفظُوا ِمْن ِكَتاِب اللَّلوِ َأْسَلُموا لِلَّلِذيَن َىاُدوا َوالرَّلبَّلانِيُّلوَن َواأْلَْحَباُر 

فهم الموكلون بحفظو ولكن لألسف قاموا بتحريف كتابهم  [44:المائدة] {ُشَهَداءَ 
 ثُمَّل يـَُقولُوَن َىَذا ِمْن َيْكتُُبوَن اْلِكَتاَب بِأَْيِديِهمْ فـََوْيٌل لِلَّلِذيَن }: وخانوا األمانة فيقول تعالى

ُهْم َلَعنَّلاُىْم َوَجَعْلَنا قـُُلوبـَُهْم قَاِسَيًة , }[79:البقرة] {ِعْنِد اللَّلوِ  ُيَحر فُوَن فَِبَما نـَْقِضِهْم ِميثَاقـَ
ُروا ِبوِ اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعوِ   [13:المائدة] { َوَنُسوا َحظِّلا ِممَّلا ذُك 

 

 

 

 

 

 

 

 القرآن الكريم بين ثبوت الحفظ ودعاوى التحريف - دليل طالب العلم لبعض مباحث علوم القرآن



 

www.kalemasawaa.com 
11 

جمـع القـرآن الكـريم : الباب الثاني

الجمع في العصر النبـوي : الفصل األول

 .

وىي بداية الخيط لدى الكثير من أعداء , ننتقل اان لمراحل جمع القرآن الكريم
و , لكي يُقحموا فيو من جهاالتهم المتوارثة وعقدتهم مما يـَُعج بو كتابهم, اإلسالم

 (صلى اهلل عليو وسلم)ينب ي للمسلم عندما يتحدث عن جمع القرآن في عهد الرسول
: أن يعي أمرين ىامين وىما 

 

صلى اهلل عليو )فقد حفظو الرسول,الحفظ في الصدورأن ىذا الجمع يعني  (1
و الصحابة عن ظهر قلب في صدورىم بعدما سمعوه مباشرة من في  (وسلم
. (صلى اهلل عليو وسلم)النبي

 .

اَل ُتَحر ْك ِبِو }: وأيضاً قولو تعالى  [6:األعلى] {َفاَل تـَْنَسىَسنـُْقرُِئَك }: يقول اهلل تعالى
َنا َجْمَعُو َوقـُْرآنَوُ ِلَساَنَك لِتَـْعَجَل ِبِو ِإنَّل  َنا بـََيانَُو َعَليـْ َرْأنَاُه فَاتَّلِبْع قـُْرآنَُو ثُمَّل ِإنَّل َعَليـْ  { فَِإَذا قـَ

بالتأني في أخذ القرآن  (صلى اهلل عليو وسلم)فقد وُكل النبي . [19-16:القيامة]
لرسولو تثبيتو في قلبو فال  (عزَّلوجل)وضمن اهلل  (عليو السالم)الكريم عن جبريل 

وىذا أحد معانى الجمع في , إذاً فالقرآن الكريم كان محفوظاً في الصدور, ينساه
. العهد النبوي

 .
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: ما روى البخاريينسى الوحي ل (صلى اهلل عليو وسلم)وىناك شبهة مدارىا أن الرسول 
َها قَاَلْت َسِمَع النَّلِبيُّل  : قَارِئًا يـَْقَرأُ ِمَن اللَّلْيِل ِفي اْلمْسِجِد فـََقالَ ? َعْن َعاِئَشَة َرِضي اهللُ َعنـْ

َهايـَْرَحُمُو اهللُ   . أُْنِسيُتها: وفي رواية.  ِمْن ُسورَة َكَذا وََكَذاَلَقْد َأذَْكَرِني َكَذا وََكَذا آيًَة َأْسَقْطتـُ
. ينسى القرآن الكريم (صلى اهلل عليو وسلم)فهذا معناه أن الرسول 

 .

صلى اهلل )يجب أن نعرف أن مسألة حفظ القرآن في صدر النبي ,وللرد على ىذا أقول
 [6:األعلى] {َفاَل تـَْنَسىَسنـُْقرُِئَك }: تولى أمرىا اهلل عز وجل فقط قال (عليو وسلم

َنا َجْمَعُو َوقـُْرآنَوُ اَل ُتَحر ْك ِبِو ِلَساَنَك لِتَـْعَجَل ِبِو ِإنَّل }: وأيضاً قولو تعالى َرْأنَاُه َعَليـْ  فَِإَذا قـَ
َنا بـََيانَوُ   اَل فَ َسنـُْقرُِئَك }: في قولو( ال)و الـ  , [19-16:القيامة] {فَاتَّلِبْع قـُْرآنَُو ثُمَّل ِإنَّل َعَليـْ

 تنفي وقوعو ال تنهى عنو ال النافيةليست ال الناىية بل  {تـَْنَسى

ْهيِ لِلنـَّلْفيِ : َوقـَْولُُو َفال: ))(رحمو اهلل) فقد قال القرطبي  ْهِي  َوِإنَّلَما : َوِقيلَ .  اَل لِلنـَّل لِلنـَّل
ْ ُفْل َعْن ِقَراَءتِِو َوَتْكَرارِِه فـَتَـْنَساُه  : َواْلَمْعَنى. أُثِْبَتِت اْلَياُء أِلَنَّل رُُءوَس اْاِي َعَلى َذِلكَ  اَل تـَ

  أِلَنَّل ااِلْسِتثْـَناَء َواأْلَوَّلُل ُىَو اْلُمْخَتارُ . ِإالَّل َما َشاَء اللَّلُو َأْن يـُْنِسَيَكُو ِبَرْفِع ِتاَلَوتِِو لِْلَمْصَلَحةِ 
ْهِي اَل َيَكاُد َيُكوُن ِإالَّل ُمَ قـَّلًتا َمْعُلوًما اىـ ((.ِمَن النـَّل

 .

وىذه ااية تتكلم , فيكون معنى الكالم سُنقرئك القرآن وال تنساه وال يسقط من قلبك
؛ ألنو ُمحال بأي حال من األحوال وال مجال لوضع قبل التبلي عن النسيان 

أما النسيان . الفرضيات؛ ألن اهلل ىو الذي ضمن تثبيت حفظ القرآن في قلب النبي
لكونو بشراً يشرب ويأكل  (صلى اهلل عليو وسلم)بعد التبلي  فهو جائز على الرسول 
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ولكونو قد بل  ما أنزل إليو وتم تثبيتو في , وينام وي ضب ويفرح وينسى ويمرض ويموت
. نفوس وقلوب الم منين فال مخافة من ضياعو

 .

وقد تولى اهلل مهمة ,  غير جائز وال دليل على وقوعو أبداً قبل التبلي إذاً النسيان - 
. تثبيتو في قلب النبي

. بشر (صلى اهلل عليو وسلم) جائز؛ألن الرسول بعد التبلي النسيان - 

 .

: والنسيان بعد التبلي  نوعان~ 

, (صلى اهلل عليو وسلم) وىو أن يُمحى القرآن من قلب وعقل الرسول:نسيان كلي (1
فهذا ال يحدث أبداً إال في حالة وقوع النسخ ولكن يُعلمو اهلل بذلك لتبلي و وإعالم 

َها َأْو َأْو نـُْنِسَها َما نـَْنَسْخ ِمْن آيَةٍ }: الم منين بأمر النسخ لقولو تعالى  نَْأِت ِبَخْيٍر ِمنـْ
. [106:البقرة] {..ِمْثِلَها

 

فجل ما ,في الحديث (صلى اهلل عليو وسلم) وىو ما ذكره الرسول : نسيان جزئي(2
وحينما قرأىا ,عن أمر ىذه اايات (صلى اهلل عليو وسلم)في األمر إنش ال بال الرسول 

 كما ىو واضح من بعد التبلي وىذا كان , الرجل تذكرىا فوراً وعادت إلى ذىنو الشريف
. سياق الحديث

 .
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 ما يتنزل على الرسول كتابةالمعنى الثاني للجمع في العهد النبوي يتضمن  (2
والدليل على , من آيات بعد إنتهاء الوحي مباشرة (صلى اهلل عليو وسلم)

دخل نفر على فقالوا حدثنا ببعض حديث رسول اهلل صلى اهلل عليو ". ذلك
فكان إذا نزل الوحي أرسل إلي فكتبت وسلم فقال وما أحدثكم كنت جاره 

 (1)" الوحي

. 
كتابة القرآن ليست : قال اإلمام أبو عبد اهلل المحاسبي في كتاب فهم السنن ما نصو

 ولكنو كان مفرقا في الرقاع كان يأمر بكتابتو فإنو صلى اهلل عليو وسلم بمحدثة
  (2).واألكتاف والعسب

 .
لذلك حينما يتحدث الُمعترض عن الجمع في العهد النبوي ويقول أن القرآن لم ُيجمع 

يكون إما كاذباً أو جاىاًل؛ فالجمع بان  (صلى اهلل عليو وسلم)على عهد رسول اهلل 
ولكن الجمع الذي لم ُيصرح بو ىو , الحفظ والكتابة معاً معناه اان باشتمالو على 
.  فهذا لم يحدث في عهدهالجمع في ُمصحف واحد

 .
فثبت أن القرآن كان على ىذا التأليف والجمع في زمن النبي )): قال اإلمام الزركشي

ألن النسخ كان يرد على  في مصحف واحدَوَسلَّلَم وإنما ترك جمعو َصلَّلى اللَّلُو َعَلْيِو 
 الدين فحفظو اهلل ألدى إلى االختالف واختالط بعض فلو جمعو ثم رفعت تالوة بعض

 (3)اىـ (( ثم وفق لجمعو الخلفاء الراشدينإلى انقضاء زمان النسخفي القلوب 
 ________________

 (8/578)مجمع الزوائد (1)
 250 ص 1مناىل العرفان في علوم القرآن ج  (2)
 235 ص 1البرىان في علوم القرآن ج  (3)
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 (صلى اهلل عليو وسلم)إذاً لم ُيجمع القرآن الكريم في ُمصحف واحد زمن الرسول 
لوجود النسخ الذي يؤدي إلى رفع بعض اآليات تالوًة؛ ولذلك تعّثر جمعو في مصحف 

, كما سنرى في الفصل الثاني (رضي اهلل عنو)واحد إال في عهد أبي بكر الصديق 
بل نزل  (صلى اهلل عليو وسلم)بجانب أن القرآن لم ينزل جملة واحدة على الرسول 

. فإستعصى بذلك جمعو في ُمصحف واحد,  سنة23ُمنجماً طيلة 

. 

فكثيراً ما ستتردد ىاتين , "العرضة األخيرة"وينبغي اإلشارة إلى أمر أخير أال وىو  
ىي أن يقوم " العرضة"فمفهوم كلمة , الكلمتين أمام الباحث ولعلو ال يدرك معناىا

كل  (عليو السالم)بعرض القرآن الكريم على جبريل  (صلى اهلل عليو وسلم)الرسول 
وحدث أن في العام الذي توفي فيو الرسول , لتثبيتو والتأكد من صحتو, مرة واحدةعام 

وكان ىذا إيذان بقرب , مرتينأن عارضو جبريل بالقرآن الكريم  (صلى اهلل عليو وسلم)
فهي " األخيرة"ولذلك ُسميت ىذه العرضة بالـ , (صلى اهلل عليو وسلم)أجل الرسول 

وعارضو فيها مرتين , بالقرآن (صلى اهلل عليو وسلم)آخر مرة يُعارض جبريل الرسول 
. كما قلنا

 .
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الجمع األول في عصر الخليفة أبي بكر الصديق ودوافعو : الفصل الثاني

 .

قبل الدخول في ىذا المبحث يجب أوالً معرفة الدوافع واألسباب وراء جمع القرآن 
فاألسباب تُبين للدارس مدى إعتناء , في ُمصحف واحد في عهد أبي بكر الصديق

حينما  (عّزوجل)بل وصدق وعد اهلل , بالقرآن الكريم (رضوان اهلل عليهم)الصحابة 
. [9:الحجر] {َلَحاِفظُونَ ِإنَّلا َنْحُن نـَزَّلْلَنا الذ ْكَر َوِإنَّلا َلُو }: قال

 .

: األسباب والدوافع التي أدت إلى الجمع ~

 .

فحاربهم , عندما تولى أبو بكر الخالفة واجو مشكلة كبرى أال وىي مواجهة الُمرتدين
األمر , في معركة اليمامة وقد قُِتل في ىذه المعركة زىاء سبعين من حفظة كتاب اهلل

ُيشاور أمير الم منين في جمع القرآن الكريم في , الذي جعل عمر بن الخطاب
ُمصحف واحد خشية ضياعو بمقتل حفاظو؛ ألن األصل في نقل القرآن ىو  

؟ وعندما .. فمن لتعليم وتحفيظ كتاب اهلل , فإذا قُتل الحفاظ  [المشافهة والتلقي]
وكلفو , وأطلعو على ِعظم األمر, دعى زيد بن ثابت, شرح اهلل صدر أبي بكر لرأي ُعمر

لنقرأ القصة كما رواىا زيد بن ثابت .. وبدأت عملية الجمع , بجمع القرآن الكريم
 : (رضي اهلل عنو)

 .
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َأْرَسَل ِإِليَّل أَبُوبكٍر َمْقَتَل َأْىِل الَيَمامِة وعندُه ُعمُر فقاَل أبو بكٍر إن  :عن زيد بن ثابت
وِإن ي أخَشى أن يسَتحرَّل الَقْتُل عمر أتاني فقال إن القتل قد استحرَّل يوم اليمامِة بالّناس 

 وإني ألرى أن تجمَع تجمعوه إال أن بالقّراِء في المواطن فيْذىَب كثيٌر من القرآن
قال أبو بكر قلُت لعمَر كيَف أفعُل شيئاً لم يفعلو رسول اهلل صلى اهلل عليو . القرآن

ىو واهلِل خيٌر فلم يزل عمر يراجعني فيو حتى شرح اهلل لذلك صدري : وسلم فقال عمرُ 
قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالٌس ال يتكلم فقال أبو بكر . ورأيت الذي رأى عمر

 تكتُب الوحي لرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلمإنك رجٌل شاٌب عاقٌل وال نتهمك كنَت 
فتتبع القرآن فاجمعو فو اهلل لو كلفني نقل جبٍل من الجبال ما كاَن أثقَل علّي مما أمرني 

قلُت كيف تفعالن شيئاً لم يفعلو النبي صلى اهلل عليو وسلم فقال . بو من جمع القرآن
أبو بكر ىو واهلل خيٌر فلم أزل أراجعو حتى شرح اهلل صدري للذي شرَح اهلل لو صدر 
أبي بكٍر وعمر فقمُت فتتبعت القرآن أجمعو من الرقاع واألكتاف والعُسِب وصدور 
الرجال حتى وجدُت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة األنصاري لم أجدىما مع أحٍد 

ُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّلْم َحرِيٌي َعَلْيُكمْ } غيره : التوبة) {َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـْ
وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى إلى آخرىما  (129 128

 (1) .توفّاه اهلل ثم عند عمر حتى توفّاه اهلل ثم عند حفصة بنت عمر

 .

وقد , نفهم من ذلك أن رئيس وقائد عملية الجمع ىو الصحابي الجليل زيد بن ثابت
حتى يُثبت في ىذا الُمصحف ما ىو , إنتهج منهجاً غاية في الدقة والحيطة والمنهجية
؟ .. فماذا فعل زيد بن ثابت... ُمجمع على صحتو وثـَُبت في العرضة األخيرة 

___________________ 
  3028:   الترمذي   التفسير6654: األحكام 4603:  فضائل القرآن 4311: البخاري   التفسير (1)

 72:أحمد  مسند العشرة 
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: تحرى الدقة في مصادره فلم يقبل إال

وكان ىو نفسو , وتحت إشرافو (صلى اهلل عليو وسلم)ما كتب أمام الرسول (1
 .أحد ُكتاب الوحي

 
وىذا لم يقبلو على عواىنو , (رضي اهلل عنهم)ما كان محفوظاً عند الصحابة  (2

 :بل وضع لو شرطين 
 
والتثبت من  (صلى اهلل عليو وسلم)أن يكون مكتوباً بالفعل أمام الرسول  ( أ

 .عن طريق شهادة شاىدينذلك 
 .

 .وليس مما ُنسخ تالوتو ثابت في العرضة األخيرة أن يكون  ( ب
 

: لنستعرض األدلة على ذلك ~
قدم عمر   :ما أخرجو ابن أبي داود من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال

من كان تلقى من رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم شيئاً من القرآن فليأتنا بو  : فقال
وكان ال يقبل من أحد شيئاً حتى وكانوا كتبوا ذلك في الصحف واأللواح والعسب  

  (1). يشهد شاىدان
. 

 وما أخرجو ابن أبي داود ولكن من طريق ىشام بن عروة عن أبيو أن أبا بكر قال لعمر

 ________________________

:   وابن حجر في الفتح4/332:   وعنو السيوطي في الدرر المنثور182-1/181:كتاب المصاحف  (1)
 1/166:   واإلتقان (27)  وانظر فضائل القرآن البن كثير 9/15
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 على شيء من كتاب اهلل فمن جاءكما بشاىديناقعدا على باب المسجد   :وزيد
  (1). فاكتباه

 .

 (2).الحفظ والكتابةالمراد بالشاىدين : وقال اإلمام بن حجر في تبيان معنى الشاىدين
 .

إال من عين ما كتب بين يدي النبي صلى وكان غرضهم أن ال يكتب : وقال أبو شامة
.     ال من مجرد الحفظاهلل عليو وسلم

 .

أن زيد بن ثابت أخذ آية من سورة التوبة من أبي خزيمة , ويأتي نصراني فيقول
وىذا ينسف كون النقل كان باإلعتماد على , ولم يأخذىا من غيره, األنصاري فقط

وللرد .. شاىد واحد شاىدين واإلعتماد على المحفوظ والمكتوب فهاىو يأخذه من 
.. على ىذا أقول 

 .

أن زيد بن ثابت نفسو يعرف وجود ىذه ااية وإال لما فقدىا حتى يبحث  (1
وأبوخزيمة , فهذا شاىد أول, فإلتماسو لها دليل على معرفتو بوجودىا, عنها

محصلة األمر أن ااية , األنصاري بإعتبار وجود ااية عنده فهذا شاىد ثاني
 .زيد بن ثابت وأبي خزيمة األنصارى, ُمجمع في نقلها إثنين

 
 ______________________

  وكنز العمال 1/56  واللطائف 9/14  والفتح 1/86  وانظر جمال القراء 1/169كتاب المصاحف  (1)
.  55:   والمرشد الوجيز2/573
. 9/14:الفتح  (2)
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شئ آخر وىو أن شهادة أبي خزيمة األنصاري تُعادل شهادة إثنين والدليل  (2
مع أبي خزيمة األنصاري ))على ذلك قول زيد بن ثابت في إحدى الروايات 

اىـ وبهذا (( شهادتو بشهادة رجلينالذي جعل النبي َصلَّلى اللَّلُو َعَلْيِو َوَسلَّلَم 
 .ثالث شهادات, يكون مجموع الشهادات على ىذه ااية

. 

لم يعني , أن معنى قول زيد بن ثابت لم أجدىا إال مع أبي خزيمة األنصاري (3
فهناك ثالث , وىذا دليل آخر يُعضد صحة ااية, يجدىا مكتوبة إال معو

 . شهادات بجانب كتابة ااية
 .

ولذلك قال في الحديث الذي رواه البخاري سابقا إنو لم يجد )): قال اإلمام الزرقاني
 إال مع أبي خزيمة األنصاري أي لم يجدىا مكتوبة.  إال مع أبي خزيمةسورة براءةآخر 

يجمع بين ولكنو أراد أن . زيدا كان يحفظها وكان كثيرا من الصحابة يحفظونهامع أن 
 (1)اىـ ( (. زيادة في التوثق ومبال ة في االحتياطالحفظ والكتابة

. 
فالدارس والقارئ سيجد إشكال بسيط مرده التشابو فقط وىو , ويجب توضيح نقطة

وجدت آخر ,فمرة زيد بن ثابت يقول, وجود آيتين من الممكن أن ُتحدث لو لبسا
ُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّلْم َحرِيٌي َعَلْيُكْم } (براءة) التوبةسورة  َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـْ

: األحزابومرة يقول وجدت آية من سورة  [128:التوبة] {بِاْلُمْ ِمِنيَن رَُءوٌف رَِحيٌم 
 . [23:األحزاب] {.ِ.ِمَن اْلُمْ ِمِنيَن رَِجاٌل َصَدقُوا َما َعاَىُدوا اللَّلَو َعَلْيو}
 

 _____________________________
 252 ص 1مناىل العرفان في علوم القرآن ج  (1)

 القرآن الكريم بين ثبوت الحفظ ودعاوى التحريف - دليل طالب العلم لبعض مباحث علوم القرآن



 

www.kalemasawaa.com 
21 

  [جمع]أثناء   (أبي خزيمة األنصاري)فااية األولى وجدىا مع ,ولتوضيح ىذه النقطة
المصاحف في   [نسخ]فكانت أثناء , أما ااية الثانية,عهد أبي بكر الصديقالقرآن في 

 !فتنبو.. عهد عثمان بن عفان 
 .

حتى ال يظن أحد أن , وقد إشتمل ىذا الُمصحف على األحرف السبعة كاملة
وتم اإلبقاء على حرف , الُمصحف في عهد أبي بكر ُحذفت منو األحرف السبعة

. واحدوسيأتي بيان األحرف السبعة
 .

 ىذا الجمع كان شامال لألحرف السبعةوال يعزبن عن بالك أن )): قال اإلمام الزرقاني
كما كانت األحرف السبعة في الرقاع التي نزل بها القرآن تيسيرا على األمة اإلسالمية 

 (1)اىـ ((كذلك
 

؟ ..ما الفرق بين مصاحف الصحابة وُمصحف أبي بكر : ويأتي س ال~ 

 .

 ىي التي كانت عند الصحابة رضوان اهلل عليهم وإشتملت على :مصاحف الصحابة
بعض اايات المنسوخة بالعرضة األخيرة وفيها بعض التفسيرات لبعض اايات كحال 

وىذه المصاحف غير دقيقة إلشتمالها على ما ُنسخت ,ُمصحف عبد اهلل بن مسعود
. تالوتو

 
 _____________________________

 253 ص  1نفس المرجع ج  (1)
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وُكتبت أمام الرسول , إشتمل على اايات التي ثَبُتت بالعرضة األخيرة:ُمصحف أبي بكر
ولم ,ووجدت مكتوبة,وشهد عليها إثنان من الصحابة العدول,(صلى اهلل عليو وسلم)

فكان , (ما ُأسقط من القرآن)تحتوي على ما ُنسخت تالوتو وىو ما ُيسمى بـ 
المصحف الصديقي أدق من مصاحف الصحابة؛ألنو ُجِمع على أسس علمية ممنهجة 

. صحيحة

 .

 كيف نُثبت تواتر القرآن بطريقة علمية عملية؟: وىذا الفصل للرد على س ال~ ~ 
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الجمع في عصر الخليفة ُعثمان بن عفان ودوافعو : الفصل الثالث

 .

أشرنا في الفصل السابق إلى األسباب والدوافع وراء جمع القرآن في عهد أبي بكر 
في عهد , واان ُنسلط الضوء على أسباب الجمع الثاني للقرآن الكريم, الصديق

. (رضي اهلل عنو)ُعثمان بن عفان 
 

.. لنقرأ القصة كما رواىا ابن شهاب 
 

أّن حذيفة بن اليمان قِدَم على عثماَن وكاَن : عن ابن شهاب أن أنس بن مالٍك حدَّلثو
اختالُفهم في  مع أىل العراِق فأفَزَع ُحذيفَة ِإْرمينية وأذربيجان في فتحي ازي أىَل الشام 

يا أميَر الم منيَن أدرْك ىذه األّمَة قبَل أن يختِلُفوا في :  فقاَل ُحذيفة لعثمانَ القراءةِ 
الكتاِب اختالَف اليهوِد والنصارى فأْرَسَل عثماُن إلى حفصَة أن أرسلي إلينا بالصُّلحف 

ننسُخها في المصاحِف ثم نردُّلىا إليِك فأرسلْت بها حفَصُة إلى عثماَن فأَمَر زيَد بن 
ثابت وعبد اهلل بن الزبيِر وسعيَد بن العاِص وعبد الرحمن بن الحارث بن ىشام 

  (1).فنسخوىا في المصاحف

: إذا الدوافع ىي~ 

. إتساع رقعة الدولة اإلسالمية بالفتوحات (1
 .إختالف الناس في قراءة القرآن وإقتتالهم (2

 ___________
  وانظر كتاب 3029:   الترمذي  أبواب تفسير القرآن  برقم 4604: البخاري  فضائل القرآن   رقم (1)

 9/11:  والفتح 1/204: المصاحف
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أراد , إذاً بسبب إقتتال القّراء وتطاحنهم بل وصول األمر إلى تكفير بعضهم البعض
أن يوحد المسلمين على ُمصحف واحد وعلى لسان  (رضي اهلل عنو)ُعثمان بن عفان 

لذلك أرسل في طلب الُمصحف الموجود عند ,واحد وىو لسان قريش فهو بو أنزل
ليتم النسخ على أساسو وىو نفس الُمصحف الذي  (رضي اهلل عنها)حفصة بنت عمر 

وىذا يعني إشتمال ىذا الُمصحف أيضاً على , تم جمعو في عهد أبي بكر الصديق
صاحب , تضمنت زيد بن ثابت,واللجنة التي أشرفت على الجمع. األحرف السبعة

 وعبد اهلل بن الزبير   وسعيد بن العاص  وعبد الرحمن بن الحارث بن ,الجمع األول
. وجميعهم من قريش إال زيد بن ثابت فهو من المدينة, ىشام

 
: خطة الجمع~ 

أما لو ثبت شئ مما لم , عدم كتابة أي آية إال بعد التأكد أنها قرآن متلو غير منسوخ
إذا اختلفتم أنتم وزيد ))وقد قال عثمان رضي اهلل عنو , َيِرد في العرضة األخيرة تركوه
وىذا يعني أن ( (فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهمبن ثابت في شيء من القرآن 

وىذا اللسان تضمن , المصاحف العثمانية توحدت على لسان واحد وىو لسان قريش
. وسنتناول ذلك في الباب الثالث إن شاء اهلل, األحرف السبعة كافة

 
قال الزىري فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه فقال القرشيون )): وفي الترمذي

فقال اكتبوه التابوت فإنو نزل التابوت وقال زيٌد التابوه فُرفَع اختالفهم إلى عثمان 
  (1)اىـ ((بلسان قريش

 

 __________

 3029: الترمذي   أبواب تفسير القرآن   رقم  (1)
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؟ .. كيف إستوعب المصحف العثماني األحرف السبعة ~ 

دون )نجد أن الُمصحف الُعثماني إستوعب األحرف السبعة عن طريق كتابة اايات 
:  حتى تشمل األوجو الُمختلفة للقراءة فمثالً (تنقيط

 

الكلمات التي تقرأ  بأكثر من وجو  وكتابتها برسم واحد توافق قراءتها  (1
بالتخفيف    (يكذبون): بوجوه مختلفة  تجردىا من النقط والشكل  نحو

بالزاي المنقوطة أو بالراء  (وننشرىا)   (فتثبتوا)  و (فتبينوا)وبالتشديد  و 
 .المهملة

 

الكلمات التي تقرأ بأكثر من وجو   وكتابتها برسم واحد توافق قراءتها  (2
بحذف األلف وبإثباتها  حيث تحذف األلف  (ملك): بوجوه مختلفة نحو

وبإثباتها  حيث تحذف األلف من كلمات كثيرة اختصاراً لكثرة ورودىا 
 .(العلمين)   (  الرحمن)   (اهلل): فيها  وىي ال تقرأ إال بوجو واحد  نحو

 
 {يَّلاَك نـَْعُبُد َوِإيَّلاَك َنْسَتِعينإ}الكلمات التي ال تقرأ إال بوجو واحد  نحو  (3

 

أما الكلمات التي ال يدل رسمها على أكثر من قراءة فإنهم كانوا يرسمونها  (4
في بعض المصاحف برسم يدل على قراءة  وفي بعض آخر برسم آخر يدل 

  وكذلك بالهمز (أوصى) و بالتضعيف (َوصَّلى)على قراءة ثانية  كقراءة 
َهارُ }قراءة  قبل  (من: )بحذف لفظ  (100:التوبة ){َتْجِري َتْحتَـَها اأْلَنـْ

 .  أو بزيادتها  (تحتها)
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َتْجِري }فمعناه أن بعض المصاحف كتبت فيها ااية ىكذا (4)بخصوص النقطة رقم 
َهارُ  َهارُ منَتْجِري } والبعض ااخر ُكتبت ىكذا {َتْحتَـَها اأْلَنـْ للجمع بين ,  { َتْحتَـَها اأْلَنـْ

 (صلى اهلل عليو وسلم)ذلك ألن القراءتين متواترتين خرجتا من فم الرسول , القراءتين
. فكليهما قرآن يُتلى, فال مجال لرد أحدىما

 

, ال إجتهادي (صلى اهلل عليو وسلم)وكان ىذا الرسم توقيفي أي تحت إشراف الرسول 
يجب   الرسم العثماني توقيفيذىب الجمهور إلى أن )): بدليل قول اإلمام السندي

  (1)اىـ ( ( .وال تجوز مخالفتو   على األمة إتباعو

 

والذي دعا الصحابة إلى انتهاج ىذه الخطة في رسم )): يقول العالمة الزرقاني     
بجميع وجوه المصاحف وكتابتها أنهم تلقوا القرآن عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم 

اإلحاطة بالقرآن   فكانت ىذه الطريقة أدنى إلى قراءاتو  وبكافة حروفو التي نزل عليها
إنهم أسقطوا شيئاً من قراءاتو  أو منعوا أحداً من :   حتى ال يقال على وجوىو كلها

على حين أنها كلها منقولة نقالً متواتراً عن النبي  صلى اهلل عليو القراءة بأي حرف شاء 
فأي ذلك قرأتم أصبتم فال : "   ورسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول وسلم
  (2)اىـ (("تماروا

 

 ______________

 44الجمع في عهد الخلفاء الراشدين ص  (1)
 1/259: راجع مناىل العرفان  (2)
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بعد نسخ المصاحف وإرسالها إلى اافاق والمشهور أن عدد المصاحف ىو خمسة 
المصحف "وأمسك عثمان واحداً ُسمي بـ  (الشام/الكوفة/المدينة/مكة)مصاحف 

وتوحيد قراءة , قام بعد ذلك بحرق كافة المصاحف أو غسلها بالماء, "اإلمام
. المسلمين على قراءة واحدة بمصحف واحد

 

؟ .. لماذا حرق المصاحف األخرى ~ 

 

وذلك بأن عثمان قد ,يتخذ النصارى ىذه النقطة مطعناً في صحة نقل القرآن الكريم
وىذا الرأي مردود عليهم؛فالسبب األساسي لحرق , أحرق المصاحف لوجود تحريف

: المصاحف ىو 

أن ىذه المصاحف كما سبق وأن أشرنا إحتوت على ما ُنسخت تالوتو  (1
فكان يجب إعدامها , (مصحف بن مسعود)وبعض التفاسير لبعض اايات

 .لعدم وجود فائدة منها بعد توحيد المصحف ونسخو
 

ُنسخت بالعرضة ,أن ىذه المصاحف إشتملت على قراءات منسوخة (2
  [19:ق] {َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت بِاْلَحق  }ومثال على ذلك قراءة , األخيرة

 ُنسخت في والقراءة الثانية {َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَحق  بِاْلَمْوتِ }باإلبدال فكانت 
لذا فهذه المصاحف إشتملت على منسوخ القراءة فكان , العرضة األخيرة

إن ىذه ف )): قال اإلمام الزرقاوي. منعاً للخلط وال لط, يجب حرقها
 وإن كانت منقولة عن أبي بكر ال يحتملها رسم المصحف القراءة الثانية

 لكنها لم تتواترالصديق وطلحة بن مطرف وزين العابدين رضي اهلل عنهم 
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 وبإجماع الصحابة على المصحف العثماني منسوخة بالعرضة األخيرةفهي 
 بها بخالف القراءة األولى ألنها وافقت خط المصحف فال يجوز القراءة

اىـ ((.واستقرت القراءة بها دون نسخ
 

وأمر بعض , وقد إعترض الصحابي عبد اهلل بن مسعود على حرق المصاحف
ولكن , وىذا ليس إعتراضاً منو على نسخ المصاحف,الصحابة أن يَ لوا مصاحفهم

فعّز , مباشرة (صلى اهلل عليو وسلم)ألنو أورد في ُمصحفو ما سمعو عن الرسول 
. ولكنو في النهاية وافق؛ ألنو عرف مزايا المصاحف العثمانية, عليو أن يحرقو

 
حتى عبد اهلل بن مسعود الذي نقل عنو أنو أنكر أوال )): قال اإلمام الزرقاوي

 حين وعاد إلى حظيرة الجماعة رجع يحرق مصحفومصاحف عثمان وأنو أبى أن 
ظهر لو مزايا تلك المصاحف العثمانية واجتماع األمة عليها وتوحيد الكلمة 

اىـ ((.بها
 
: مزايا المصاحف العثمانية~
 
. دون ما كانت روايتو آحاداً  االقتصار على ما ثبت بالتواتر   -
.  إىمال ما نسخت تالوتو ولم يستقر في العرضة األخيرة-
 ترتيب السور على الوجو المعروف اان   بخالف صحف أبي بكر رضي اهلل عنو -

. فقد كانت مرتبة اايات دون السور 
 كتابتها بطريقة تجمع وجوه القراءات المختلفة واألحرف التي نزل عليها القرآن -
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بعدم إعجامها وشكلها  ومن توزيع وجوه القراءات على المصاحف إذا لم يحتملها 
 .الرسم الواحد

 تجريدىا من كل ما ليس قرآناً كالذي كان يكتبو بعض الصحابة في مصاحفهم -
. الخاصة شرحاً لمعنى  أو بياناً لناسخ ومنسوخ   أو نحو ذلك
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األحرف السبعة : الباب الثالث

 ؟..ما ىو المقصود باألحـرف السبعة : الفصل األول

 .

إن الحديث عن األحرف السبعة لهو موضوع يستلزم الكثير من الدقة والحذر؛ ألنو 
وخلطوا نتيجة عدم الوقوف على , موضوع شائك زلت فيو أقدام الكثير من العلماء

ونحن في , معنى واحد لألحرف السبعة؛ إذا فمجال اإلختالف مرده إختالف التعريف
ىذا الفصل إن شاء اهلل سنذكر المعنى الصحيح لألحرف السبعة وما ىي النقاط التي 

. تضمنتها ىذه األحرف

 .

: أدلة نزول القرآن على سبعة أحرف~ 

 .

قد روى أبو بكر وعمر وعثمان وعبد اهلل بن مسعود وأبو ىريرة ومعاذ بن جبل وزيد بن 
ثابت والزبير بن العوام وأبي بن كعب وغيرىم األحاديث التي تكلمت عن األحرف 

: السبعة فمثالً 

 .

أذكر اهلل رجال سمع النبي صلى : عثمان رضي اهلل عنو قال يوما وىو على المنبرعن 
.  لما قام" أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كافإن القرآن : "اهلل عليو وسلم قال

أنزل القرآن : "فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال
. وأنا أشهد معهم: فقال عثمان رضي اهلل عنو" على سبعة أحرف كلها شاف كاف
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 .

قال : روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنو قال
أقرأني جبريل على حروف فراجعتو فلم أزل أستزيده : "رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم

بل ني أن تلك : قال ابن شهاب: زاد مسلم" حتى انتهى إلى سبعة أحرفويزيدني 
. ال يختلف في حالل وال حرامالسبعة في األمر الذي يكون واحدا 

 .

: وروى البخاري ومسلم أيضا واللفظ للبخاري أن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو يقول
سمعت ىشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم 
فاستمعت لقراءتو فإذا ىو يقرؤىا على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول اهلل صلى اهلل 
عليو وسلم فكدت أساوره في الصالة فانتظرتو حتى سلم ثم لببتو بردائو أو بردائي 

: قلت لو.  أقرأنيها رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: من أقرأك ىذه السورة؟ قال: فقلت
كذبت فواهلل إن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أقرأني ىذه السورة التي سمعتك 

يا رسول اهلل إني : تقرؤىا فانطلقت أقوده إلى رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم فقلت
. سمعت ىذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان

اقرأ يا ىشام فقرأ ىذه القراءة " : أرسلو يا عمر: "فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
ثم قال  .  "ىكذا أنزلت": قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم. التي سمعتو يقرؤىا

إن ىذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر : "رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
 . "منو

. 
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روى مسلم بسنده عن أبي بن كعب أن النبي صلى اهلل عليو وسلم كان عند أضاة بني 
إن اهلل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على : فأتاه جبريل عليو السالم فقال: قال. غفار
ثم أتاه الثانية " . ذلك أسأل اهلل معافاتو وم فرتو وإن أمتي ال تطيق: "فقال. حرف
أسأل اهلل معافاتو وم فرتو : "إن اهلل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين فقال: فقال

إن اهلل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على : ثم جاءه الثالثة فقال" وإن أمتي ال تطيق ذلك
ثم جاءه الرابعة " أسأل اهلل معافاتو وم فرتو وإن أمتي ال تطيق ذلك: "ثالثة أحرف فقال

فأيما حرف قرؤوا عليو . إن اهلل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف: فقال
 .فقد أصابوا

. 

؟ ..سبب نزول القرآن على سبعة أحرف ~ 

 .

فللتخفيف على ىذه وأما سبب وروده على سبعة أحرف ))قال المحقق ابن الجزري 
 وخصوصية لفضلها وتوسعة ورحمة شرفا لها األمة وإرادة اليسر بها والتهوين عليها

اىـ ((.وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق

 .

ولقد نزل القرآن على سبعة أحرف؛ألن بعض المسلمين من القبائل األخرى إستعصت 
فالقاىريين يستعصى عليهم مثالً فهم ,عليهم القراءة بلسان قريش رغم أن كليهما عربي
رغم أن ل ة القطر تجمعهم وىي , ونطق لهجة أىل الصعيد وبورسعيد أو بدو سيناء

رغم , بل إن المصري يجد صعوبة في فهم ل ة الجزائري والم ربي والخليجي, المصرية
فلزم التخفيف عليهم بإعطاءىم رُخصة بقراءة القرآن , أنو تجمعهم الل ة العربية
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, فكل حرف موحى بو من اهلل عّز وجل,  فأنُزل القرآن على سبعة أحرف, بلهجتهم
واللسان القرشي كان أغنى األلسنة إذ إنو إنتقى ما إستملحو وإستحسنو من لهجات 

. فُجِمعت أكثر من لهجة في لسان واحد, العرب

. 

: معنى األحرف السبعة ~ 

 .
, فمنهم من قال أنها ل ات, إختلف العلماء في تعيين معناً صحيحاً لألحرف السبعة

ولكن , ومنهم من قال أنها ىي القراءت السبع المشهورة, ومنهم من قال أنها قراءات
! ؟.. من كل ىذا ما ىو المعنى الصحيح لهذه األحرف 

 .
 عن طريق اإلستقراء التام لجميع القراءات صحيحها و شاذىالقد نجح اإلمام الرازي 

في الوصول إلى المعنى الصحيح لهذه األحرف وىو أن األحرف السبعة ىي سبع 
: للقراءة وىي ال تخرج عن النقاط التالية  [وجوه]

 .
.  اختالف األسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث:األول 

 {أِلََمانَاِتِهمْ }: قرئ ىكذا {َوالَّلِذيَن ُىْم أِلََمانَاِتِهْم َوَعْهِدِىْم رَاُعونَ }: بقولو سبحانو :مثال
. باإلفراد {أِلَمَنِتِهم}جمعا وقرئ 

 .
.  اختالف تصريف األفعال من ماض ومضارع وأمر:الثاني 
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َقالُوا رَبَّـلَنا بَاِعْد بـَْيَن َأْسَفارِنَا}: اختالف تصريف األفعال بقولو سبحانو :مثال قرئ  {فـَ
فعل أمر وبعبارة أنسب  {بَاِعدْ }على أنو منادى وبلفظ  {رَبَّـلَنا}ىكذا بنصب لفظ 

 {بع د}برفع رب على أنو مبتدأ وبلفظ  {رَبَّـلَنا بَاِعدْ }: بالمقام فعل دعاء وقرئ ىكذا
 .فعال ماضيا مضعف العين جملتو خبر

 .
.  اختالف وجوه اإلعراب:الثالث 

فالرفع على . قرئ برفع لفظ المجيد وجره {ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيدُ }:  قولو سبحانو:مثال
فال فرق في ىذا الوجو بين أن . والجر على أنو نعت لكلمة العرش  أنو نعت لكلمة ذو

. يكون اختالف وجوه اإلعراب في اسم أو فعل

 .
.  االختالف بالنقي والزيادة:الرابع 

قرئ  {َوَما َخَلَق الذَّلَكَر َواأْلُنـَْثى}: بقولو سبحانو.  وىو االختالف بالنقي والزيادة:مثال
. (ما خلق)بنقي كلمة  {والذكر واألنثى}وقرئ أيضا . بهذا اللفظ

وقد تبين اان لك أن كليهما كانتا قراءتين  (مدار شبهة): الحظ أن ىذه النقطة
 .(صلى اهلل عليو وسلم)متواترتين عن الرسول 

 .
.  االختالف بالتقديم والتأخير:الخامس 

َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت }: بقولو سبحانو-   وىو االختالف بالتقديم والتأخير :مثال
.  وجاءت سكرة الحق بالموت: وقرئ {بِاْلَحق  
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 القراءة الثانية منسوخة بالعرضة األخيرة فلم توجد في المصاحف العثمانية كما :الحظ
 .سبق أن ذكرنا

 .
.  االختالف باإلبدال:السادس 

 {َواْنُظْر ِإَلى اْلِعظَاِم َكْيَف نـُْنِشُزَىا}: بقولو سبحانو-  وىو االختالف باإلبدال  :مثال
بالحاء  {َوطَْلٍح َمْنُضودٍ }وكذلك قولو سبحانو  {ننشرىا}بالراء {نـُْنِشُزَىا}بالزاي وقرئ 

 .وقرئ وطلع بالعين

 .
 اختالف الل ات يريد اللهجات كالفتح واإلمالة والترقيق والتفخيم واإلظهار :السابع 

. واإلدغام ونحو ذلك

تقرأ بالفتح  {ىَوَىْل أَتَاَك َحِديُث ُموسَ }: بقولو سبحانو- وىو اختالف اللهجات :مثال
 .واإلمالة في أتى ولفظ موسى فال فرق في ىذا

 .

  ـى" {ىموسَ }  وليس"ـي" {يموسَ }أي تُنطق" .

 .

مع اإلختالف في ,وعلى ىذا فإن األحرف السبعة ال تخرج عن ىذه النقاط السبع
ولكني أوردت , األمثلة المذكورة فهناك أمثلة أخرى ذكرىا علماء أخرون كابن الجزري

. فقط ما ذكره الرازي؛ ألنو أدق المذاىب

 .
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؟ .. من إختار ىذا المذىب الذي نحن عليو اان ~ 

 .

وأنتم ذىبتم إليو للهروب من قضية , قد يخرج نصراني ويقول إن ىذا المذىب شاذ
 وقولو ىذا دليل على ,فهو أساساً ال يعرف معنى التحريف حتى يتكلم فيو, التحريف

ولكن لنرى , إنتفاء التحريف وإال لما إعترض فهذا المذىب يُعارض ما يُريد أن يدعيو
. من إختار ىذا المذىب

 .
وال يعزبن عن بالك أن ىذا المذىب قد اختاره في جملتو )): قال اإلمام الزرقاوي
اإلمام ابن قتيبة والمحقق ابن الجزري وقاربو كل القرب مذىب فحول من العلماء 

في وال فرق بين آرائهم وبين ىذا الرأي إال اختالف :  كما يأتيوالقاضي ابن الطيب
المقصود بهذا ىي األمثلة التي تكلمت عنها ). طرق التتبع واالستقصاء والتعبير واألداء

 حتى لقد ذىب الرازي كان أىدى منهم سبيال وأكثر توفيقاوسيظهر لك أن  (منذ قليل
 فقال ابن حجر إلى أن مذىب الرازي ىو مذىب ابن قتيبة بعد تنقيحو وتهذيبوالعالمة 
وقد اختار ىذا المذىب أيضا ... وقد أخذ أي الرازي كالم ابن قتيبة ونقحو : ما نصو

كالعالمة المرحوم الشيخ الخضري الدمياطي من المتأخرين بعض أعالم المحققين 
 (1)اىـ ((والعالمة المرحوم الشيخ محمد بخيت المطيعي

 
 
 

 _________________
 158 ص 1مناىل العرفان في علوم القرآن ج  (1)
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 المصاحف العثمانية واألحرف السبعة: الفصل الثاني

 .

واان ننتقل لنقطة أخرى وىي ىل األحرف السبعة باقية في المصاحف؟ أم تم نسخها 
وحذفها من المصاحف وجمع كل المصاحف على حرف واحد؟ 

 .

سيجد أن المصحف الصديقي , للفصلين السابقين من الباب الثاني المتتبع :اإلجابة
بل إن الُمصحف العثماني , إحتويا على األحرف السبعة كاملةوالمصحف العثماني 

. عن طريق كتابة القرآن دون تنقيط, إستطاع إستيعاب ىذه األحرف

 

وىناك جماعة من العلماء قالت أن األحرف السبعة قد ُنسخت في حياة الرسول 
ودليلهم على ذلك إنتهاء الرخصة؛ إذ أن المسلمين قد  (صلى اهلل عليو وسلم)

وبهذا إنتهت الرخصة ورُفعت , إستطاعوا قراءة القرآن بكافة أوجهو وقد َمُرن لسانهم
. عنهم ومن قال بهذا اإلمام بن جرير الطبري

 .

ولكن ما السبب الذي جعل اإلمام الطبري ومن وافقو ينتهج ىذا النهج؟ 

 .

فكما قلنا أن ىناك تعريفات , ىو اإلختالف في تفسير معنى األحرف السبعة:اإلجابة
وقد قال اإلمام , لو أكثر من معنىُمشترك لفظيفهي " األحرف"كثيرة لتفسير كلمة 
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وبما إن الُمصحف العثماني , سبعة" ل ات"الطبري أن معنى الحروف السبعة ىي 
فقد ُنسخت األحرف الست الباقية , (ل ة واحدة)إشتمل على لسان قريش فقط

 ... (الل ات الباقية)

وىو أن المراد باألحرف السبعة أوجو من األلفاظ المختلفة في )): قال اإلمام الزرقاوي
 في سبع ل ات من ل ات العرب المشهورة: كلمة واحدة ومعنى واحدا وإن شئت فقل

كلمة واحدة ومعنى واحد نحو ىلم وأقبل وتعال وعجل وأسرع وقصدي ونحوي فهذه 
 وىذا القول منسوب.  سبعة معناىا واحد ىو طلب اإلقبال(وليست ل ات) ألفاظ

 وابن جرير الطبريلجمهور أىل الفقو والحديث منهم سفيان وابن وىب 
  (1)اىـ ((والطحاوي

 .
أما كون أن المصاحف الصديقية والعثمانية إشتملت على األحرف السبعة فدليل ذلك 

جميع  إلى أن جماعة من الفقهاء والقراء والمتكلمينذىب )): ىو قول اإلمام الزرقاوي
ال يجوز لألمة أن تهمل نقل واحتجوا بأنو . ىذه األحرف موجودة بالمصاحف العثمانية

وأن الصحابة أجمعوا على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها شيء منها 
ومعنى ىذا أن الصحف التي كانت عند أبي . أبو بكر وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك

. ونقلت منها المصاحف العثمانية باألحرف السبعة كذلك جمعت األحرف السبعةبكر 
المصاحف  إلى أن وذىب جماىير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين

العثمانية مشتملة على ما يحتملو رسمها من األحرف السبعة فقط جامعة للعرضة 
  (2)اىـ ((.األخيرة التي عرضها النبي صلى اهلل عليو وسلم على جبريل متضمنة لها

 ______________
 174 ص 1مناىل العرفان في علوم القرآن ج  (1)
 168 ص 1نفس المرجع ج  (2)
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 ألنو يكون معنى سبعة أحرف سبع ل ات أن أنكر أىل العلمقد )): وقال ابن عبد البر
 ألن ذلك من ل تو التي لو كان كذلك لم ينكر القوم بعضهم على بعض في أول األمر

طبع عليها وأيضا فإن عمر بن الخطاب وىشام بن حكيم كالىما قرشي وقد اختلفت 
 (1)اىـ ( (قراءتهما ومحال أن ينكر عليو عمر ل تو

 .

تشتمل على األحرف  (لسان قريش)ويجب اإلشارة مرة أخرى إلى أن ل ة قريش 
أن المصاحف مكتوبة على , فليس معنى كتابة المصاحف على لسان قريش, السبعة

. وحذف باقي الست أحرف, حرف واحد

 .

الوجوه السبعة التي نزل بها  فإن أنو ال منافاة وال ضياع للوحدة)): يقول اإلمام الزرقاوي
ذلك أن قريشا كانوا قبل مهبط الوحي . واقعة كلها في ل ة قريشالقرآن الكريم 

 من قد داوروا بينهم ل ات العرب جميعا وتداولوىا وأخذوا ما استملحوهوالتنزيل  
ى الء وى الء في األسواق العربية ومواسمها ووقائعها وحجها وعمرتها ثم استعملوه 

وبهذا كانت ل ة قريش مجمع ل ات مختارة منتقاة من . وأذاعوه بعد أن ىذبوه وصقلوه
وكان ىذا سببا من أسباب انتهاء الزعامة إليهم واجتماع أوراع . بين ل ات القبائل كافة

 أىـ( (.العرب عليهم

 .

أن كل القرآن نزل على , نزل بل ة قريشأنو  (رضي اهلل عنو)وليس معنى قول عثمان 
. بل مقصده أن أكثر وأغلب القرآن نزل على لسان قريش, لسانهم

 ______________

 219 ص 1البرىان في علوم القرآن ج  (1)

 القرآن الكريم بين ثبوت الحفظ ودعاوى التحريف - دليل طالب العلم لبعض مباحث علوم القرآن



 

www.kalemasawaa.com 
40 

أي معظمو إنو أنزل بلسان ىذا الحي من قريش  : ومعنى قول عثمان)): قال الباقالني
…   ولم تقم حجة قاطعة على أن القرآن بأْسرِه نزل بل ة قريشوأكثره نزل بل تها

 (1)اىـ ((ولم يقل قرشيِّلا {إنا جعلناه قرآنًا عربيِّلا}: ويجزئ من الدليل قولو تعالى

. 

: أن عبد اهلل بن مسعود أقرأ رجال))ىناك شبهة وردت فيما جاء في فضائل أبي عبيد
 فردىا عليو فلم يستقم بها طعام اليتيم: فقال الرجل {ِإنَّل َشَجَرَت الزَّلقُّلوِم َطَعاُم اأْلَثِيمِ }

 اىـ((.فافعل: قال. نعم: طعام الفاجر قال: أتستطيع أن تقول: فقال. لسانو

 .

فهنا يريد الُمعترض أن يَدس سمومو وينفث من ريق جهلو ُمدعياً أن بن مسعود يبدل 
. وىذا دليل على التحريف الواضح, كلمات من القرآن الكريم من نفسو

 .
: وللرد أقول 

 .
ترد نفسها؛ فإن كان بن  - على فرض صحة الرواية-  إن شبهة الُمعترض نفسها

وأراح " طعام اليتيم"ألثبت قراءة الرجل وجعلو يقرأىا ,مسعود يزيد ويبدل من عندياتو
فأعطاه ,ولكنو لم يفعل ذلك بل حاول أن يُقيم لسان الرجل ولكن لم يصلح معو, نفسو

فهي قراءة ثانية ُموحى بها أخذىا " طعام الفاجر"وىو ,الرخصة بالقراءة على حرف آخر
. (صلى اهلل عليو وسلم)بن مسعود عن النبي 

 .
 ______________________

 .385 ص 1نكت اإلنتصار لنقل القرآن ج  (1)

 القرآن الكريم بين ثبوت الحفظ ودعاوى التحريف - دليل طالب العلم لبعض مباحث علوم القرآن



 

www.kalemasawaa.com 
41 

أما ىذه الرواية المنسوبة إلى ابن مسعود من أنو أقرأ الرجل )): قال اإلمام الزرقاوي
ِإنَّل َشَجَرَت الزَّلقُّلوِم َطَعاُم }: بكلمة الفاجر بدال من كلمة األثيم في قول اهلل تعالى

. أن ابن مسعود سمع الروايتين عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلمفتدل على  {اأْلَثِيمِ 
وكالىما منزل  أشار عليو أن يقرأ بالثانية قد تعسر عليو النطق باألولىولما رأى الرجل 

 (1)اىـ ((من عند اهلل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________

 188 ص 1مناىل العرفان في علوم القرآن ج  (1)
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النـسـخ : البـاب الـرابـع 

 معنى النسـخ: الفصـل األول

 .

وىذا موضوع خطير إذ إتخذه أعداء , ونتعرض فيو لمسألة النسخ ىذا ىو الباب األخير
وفي ىذا , اإلسالم مطعناً للطعن في صدق القرآن الكريم وإعتبروه مدعاة للتحريف

. الباب سأبسط إن شاء اهلل مسألة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

 .

: دليل النسخ من القرآن الكريم~ 

 .

ْعَلْم َأنَّل اللَّلَو َعَلى نـَْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نـُْنِسَها َما}: قال تعالى َها َأْو ِمْثِلَها أََلْم تـَ  نَْأِت ِبَخْيٍر ِمنـْ
 َما َيَشاُء َويـُْثِبُت َوِعْنَدُه يَْمُحو اللَّلوُ }: وأيضاً قولو تعالى, [106:البقرة] {ُكل  َشْيٍء َقِديرٌ 

 [39:الرعد] {أُمُّل اْلِكَتابِ 

 .

؟ .. معنى النسخ ~ 

 .

فالحكم , النسخ بكل بساطة ىو رفع تكليف ُحكم عن الم منين وتبديلو ُبحكم جديد
أي ُمزيل و  (ناسخ)والحكم الجديد ُيسمى , أي ُمزال ومرفوع (منسوخ)القديم ُيسمى 

 ىذا ىو النسخ بكل بساطة . رافع
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إزالة يطلق النسخ في ل ة العرب على معنيين أحدىما )):  قال اإلمام الزرقاوي
 ومنو قول اهلل تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي إال إذا الشيء وإعدامو

تمنى ألقى الشيطان في أمنيتو فينسخ اهلل ما يلقي الشيطان ثم يحكم اهلل آياتو واهلل 
عليم حكيم ومنو قولهم نسخت الشمس الظل ونسخ الشيب الشباب ومنو تناسخ 

اىـ (( مع بقائو في نفسونقل الشيء وتحويلووااخر . القرون واألزمان

 .

والمعنى األول ىو الموجود في القرآن الكريم وىو رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي 
. آخر للتخفيف على العباد

 .

والبداء ىو ,ولعل الُمطلع على موضوع النسخ يظن أنو ال فرق بين النسخ وبين البداء
وىذا بعيد جداً عن معنى ,وضع حكم جديد بعد التبين من فساد وخطأ الحكم القديم

. النسخ

 .

بحكم شرعي آخر  (صالح في الوقت الذي ُشرع فيو) رفع حكم شرعي :فالنسخ
. (مناسب للفترة الجديدة)جديد 

 .

ُمعِدل لما في )بحكم آخر جديد  (تبين فساده في وقتو) رفع حكم :البداء
.  (السابق

 .
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إذا وجدنا إنسان يشرب السجائر ومداوم عليها و ,وللتقريب بينهما أضرب ىذا المثال
ماذا نفعل على الوجهين؟ ... أردنا أن نجعلو يُقلع عنها 

 .

, أجعلهم سيجارتين,وعندما يعتاد على ىذا العدد, سجائر يومياً 3 أضع لو عدد :النسخ
حتى أصدر األمر بالتوقف واإلقالع عن شرب , أجعلهم سيجارة, وعندما يعتاد عليهم

 سجائر وإنتهى 3فكون إنو بدأ بشرب , فهذا مثال قريب للنسخ ...  نهائياً السجائر
كانت مناسبة  سجائر 3فاليعني أن البداية خاطئة؛ ألن , األمر بواحدة ومن ثَّلم التوقف

.  فأنا ال أستطيع منعو فجأة؛ ألنو سيعود من جديدومتماشية مع حالتو منذ البداية

 .

ال , وعندما يتوقف,  أن أطلب منو التوقف نهائياً ومرة واحدة عن شرب السجائر:البداء
فهذا ,  سجائر في اليوم3ولذلك أطلب منو كحل آخر أن يشرب , يلبث أن يعود إليها

فإستعضت عنو بتقليل , قد فشل (اإلقالع عن السجائر)فاألمر األول , ىو البداء
.  سجائر يوميًا؛ ألنو قد بان خطأ األمر األول3عددىا نحو 

 .
: شروط وقوع النسخ~ 
 .

:  شروط لوقوع النسخ وىي أربعىناك 
 .

 .أن يكون الناسخ والمنسوخ متناقضين كلياً وال مجال للتوفيق بينهما (1
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 .أن يكون الحكم المنسوخ ثابتاً قبل ثبوت حكم الناسخأن يكون  (2
 

 .أن يكون الحكم المنسوخ مشروعاً أعني أنو ثبت بخطاب الشرع (3
 

أن يكون ثبوت الحكم الناسخ مشروعاً كثبوت المنسوخ  فأما ما ليس  (4
 .بمشروع بطريق النقل  فال يجوز أن يكون ناسخاً للمنقول

 .

أي الناسخ - أن يكون ورودىما , فالمقصود (3,4)بخصوص آخر نقطتين 
وىذه الشروط , وبثبوتو" خطاب الشرع"وىو المعني بـ, في القرآن الكريم-  والمنسوخ

صلى اهلل عليو )وضعها العلماء عن طريق اإلستقصاء والبحث في أحاديث الرسول 
. وعن طريق مراجعة اايات المنسوخة (وسلم

 .

وال يقع في األخبار الواردة في القرآن , ويقع النسخ في األمر والنهي والحالل والحرام
.. كقصي األنبياء السابقين وُمعجزاتهم ويُعلل لنا اإلمام الجوزي سبب ذلك فيقول

 .

ألنو ي دي إلى الكذب   فال يجوز عليوالخبر الخالي  : والثاني)): قال اإلمام الجوزي
وقد حكى جواز ذلك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والسدي وليس . وذلك محال

اىـ ((بشيء يعول عليو

 .

 وحوشى القرآن نسخ األخبار كذب  ألن األخبار ال يدخلها النسخ)): وقال ابن عقيل
اىـ ((من ذلك
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أنواع النسخ : الفصل الثاني

 .

: ويقع النسخ على ثالث أنواع وىي , وفي ىذا الفصل نتناول أنواع النسخ

 .

: نسخ التالوة مع بقاء الحكم  (1

 .

وأما نسخ التالوة دون الحكم فيدل على وقوعو ما صحت )): قال اإلمام الزرقاوي
الشيخ روايتو عن عمر ابن الخطاب وأبي بن كعب أنهما قاال كان فيما أنزل من القرآن 

وأنت تعلم أن ىذه ااية لم يعد لها وجود بين .   اىـوالشيخة إذا زنيا فارجموىا ألبتة
اىـ (( مع أن حكمها باق على إحكامو لم ينسخدفتي المصحف وال على ألسنة القراء

 .

كانت سورة ويدل على وقوعو أيضا ما صح عن أبي بن كعب أنو قال )): وقال أيضاً 
 ال نسخت تالوتو أو أكثر مع أن ىذا القدر الكبير الذي األحزاب توازي سورة البقرة

ويدل على وقوعو أيضا ما صح , يخلو في ال الب من أحكام اعتقادية ال تقبل النسخ
عن أبي موسى األشعري أنهم كانوا يقرؤون سورة على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليو 

لو كان البن آدم واديان من وسلم في طول سورة براءة وأنها نسيت إال آية منها وىي 
اىـ ( (مال البت ى واديا ثالثا وال يمأل جوف ابن آدم إال التراب ويتوب اهلل على من تاب
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 وبقي في عداد ما نسخت تالوتووقد سبق الكالم على آية الشيخ والشيخة )): وقال
أىـ ((حكمو فال ت فل

فهي لم َتعد من آيات القرآن التي تُقرأ وتُدون في ,ومنسوخ التالوة أي منسوخ القراءة
وآية ,إذاً ىذا الجزء يتناول الرد على جزئية ضياع آية الشيخ والشيخة,المصاحف

 السبيل إلثباتو في منسوخ تالوةفكل ىذا ,ونسخ جزء كبير من سورة األحزاب, الواديان
وقد قال عمر بن .ولكنو مع ذلك باق في حكمو,الُمصحف؛ألنو لم يعد من القرآن

 وقد عّلل ىذا ((لوال أن يقول الناس زاد عمر في كتاب اهلل لكتبتها بيدي))الخطاب 
ولم  لو كانت التالوة باقية لبادر عمر رضي اهلل عنووىذا يعني )): اإلمام الزركشي فقال

اىـ ( (. ألن مقال الناس ال يصلح مانعايعرج على مقال الناس

 .

: نسخ الحكم مع بقاء التالوة (2

 .

آية تقديم الصدقة أمام مناجاة الرسول صلى ودليل وقوع ىذا الجزء من النسخ ىو أن 
ُموا بـَْيَن }: اهلل عليو وسلم وىي قولو تعالى يَا أَيُّـلَها الَّلِذيَن آَمُنوا ِإَذا نَاَجْيُتُم الرَّلُسوَل فـََقد 

أََأْشَفْقُتْم َأْن تـَُقد ُموا }: منسوخة بقولو سبحانو  [12:المجادلة] {يََدْي َنْجَواُكْم َصَدَقةً 
ْفَعُلوا َوتَاَب اللَّلُو َعَلْيُكْم فََأِقيُموا الصَّلالَة َوآتُوا الزَّلَكاَة  بـَْيَن يََدْي َنْجَواُكْم َصَدقَاٍت فَِإْذ َلْم تـَ

على معنى أن حكم ااية األولى منسوخ   [13:المجادلة] { َوَأِطيُعوا اللَّلَو َوَرُسوَلوُ 
َوَعَلى الَّلِذيَن }: ومنها أن قول سبحانو. بحكم ااية الثانية مع أن تالوة كلتيهما باقية

َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم }: منسوخ بقولو سبحانو [184:البقرة] {يُِطيُقونَُو ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكينٍ 
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ْهَر فـَْلَيُصْموُ  على معنى أن حكم تلك منسوخ بحكم ىذه مع بقاء  [185:البقرة] {الشَّل
 .التالوة في كلتيهما كما ترى

 .

 :نسخ الحكم والتالوة (3
 .

أما نسخ الحكم والتالوة جميعا فقد أجمع عليو القائلون بالنسخ من المسلمين ويدل 
كان فيما أنزل من القرآن ]على وقوعو ما ورد عن عائشة رضي اهلل عنها أنها قالت 

عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات وتوفي رسول اهلل صلى اهلل 
وجملة عشر رضعات معلومات يحرمن ليس لها  [عليو وسلم وىن فيما يقرأ من القرآن

وجود في المصحف حتى تتلى وليس العمل بما تفيده من الحكم باقيا وإذن يثبت 
. وقوع نسخ التالوة والحكم جميعا

 .
وىناك أريد لفت النظر إليو وىو قول السيدة عائشة ,إذاً ىذا الجزء يرد على آية الرضاع

فهذا يعني أن من كان يقرأىا ويعتبرىا جزءاً , وىن فيما يُقرأ من القرآن (رضي اهلل عنها)
. القرآن لم يبل و أمر النسخ

 .
 فمنهم من أجاب بأن وليس كذلك فإن ظاىره بقاء التالوة)): قال اإلمام الزركشي

 إال بعد ولم يبل  ذلك كل الناس أن التالوة نسخت أيضاالمراد قارب الوفاة واألظهر 
وفاة رسول اهلل َصلَّلى اللَّلُو َعَلْيِو َوَسلَّلَم فتوفي وبعض الناس يقرؤىاوقال أبو موسى 

اىـ ( (.ثم رفعتنزلت : األشعري
 .
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وإستحال بأي حال ,وعلى ىذا األساس يتبين للباحث أن القرآن قد ُعني بو منذ البداية
وأنو ال ينهض حجة لمن يعتقدون بالتحريف في ىذا ,من األحوال تخيل وقوع التحريف

حتى ,قد بانت للباحث الكريم,إذ أن كل أصولهم التي إعتمدوا عليها,الكتاب الجليل
. يقف منها موقف الُمستنير على أرض صلبة

 .
,,, إنتهى الكتاب بفضل اهلل
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المراجـع 
 

 القرآن الكريم. 
 

 البرىان في علوم القرآن. 
 

 اإلتقان في علوم القرآن. 
 
 مناىل العرفان في علوم القرآن. 
 
 نواسخ القرآن لإلمام الجوزي. 
 
 الُمصفى باىل الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ. 
 
 صحيح البخاري ومسلم. 
 
 فضائل القرآن إلبن كثير. 
 
 نكت اإلنتصار لنقل القرآن. 

 .
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.. ونسألكم الدعاء بظهر الغيب..إنتهى بفضل اهلل 

 .

 سيفف الحفتف: أخوكم
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